នាយកដ្ឋាន សុខភាព សាធារណៈ ខោនធី A L A M E D A

COVID-19

បចចុបបនន ភាពននជំ
ងឺ

សូ មរក្ាសុខភ្ជព្របស់អនក្ហព្ល្សានក្់
ហៅក្នុងសទ ះ៖
អ្ែ ីន្ លអ្ន ក្តូវ ឹង

ការខៅផ្ទះខ ើម្បីទប់សាាត់ការរ ីករាលដ្ឋលជំងឺ COVID-19 គឺជា វ ិធានការសុខភាពសាធារណៈ ៏សំោន់ – បុន្នែ អាចបងា បញ្ហា ចំខ ះសុខ
ភាពផ្ល វូ ចិតែរបស់អ្នក។ គួ រយកចិតែទុកដ្ឋក់ចំខ ះសុខភាពរាងកាយ និងសុខភាពផ្ល វូ ចិតែរបស់អ្នកខៅកនុងរយៈខពលម្ិនចាស់
លាស់ខនះ។

តម្រ ុយសម្ាប់ថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នក្ស៖
• សូម្រកាទំនាក់ទំនង៖ ការហៅទូ រស័ព្ទ ឬវ ីហេអូ គឺជា វ ិធីសាស្រសតេ៏ល្អក្នុងការភ្ជាប់ទនា
ំ ក្់ទំនងជាមួ យមិត្តភក្ដ ិ
និងមនុសស ជាទីស្សឡាញ់។ ល្ល្ែងកាដរ និងល្ល្ែងស្ក្ ុមជាហស្រើនហសសងហទៀត្មានហៅហល្ើអុីនធឺណិត្ល្េល្
អន ក្អារហល្ងជាមួ យស្គួ សារ និងមិត្តភក្ដ ិហោយព្ុំចំបារ់ចក្ហរញព្ីសទះ!
• សម្រ ីករាយនឹងសកម្ម ភាពន្ លអ្ន កចលចិតែ និងខ្ជើសខរ ីសយកសកម្ម ភាពថ្មម្
ី ួ យចំនួន៖ ឥល្ូ វហនះជាហព្ល្េ៏ល្អក្នុងការហរៀន
ិធី
អំព្ី វ ចក្់អំហបាះ ហល្ងហ្គ តា
ី ឬព្ាណូចស់ល្េល្អន ក្ទុក្ហៅសទះ ឬទាញយក្ហសៀវហៅ ព្ីអន
ុី ហធើណិត្ហេើមែីអាន។ រូ ល្រ ួមជា
មួ យស្ក្ ុមស្គួ សារទាំងមូ ល្ហោយចប់ហសដ ើមល្ល្ែងហរៀបថ្ម ី គហស្មាងវ ិទាសាស្រសត ឬគហស្មាង សិល្ែៈ និងសិបែក្មម ជាមួ យគ្នន។
• ន្សែងរកខដ្ឋយពុច
ំ បា
ំ ច់ខចញពីផ្ទះ៖ សារមនទ ីរជាហស្រើនក្ំព្ុងសដល្ក្
់ មម វ ិធីទសសនារ ូបភ្ជព្ព្ីរមាាយល្េល្ព្ល្រេឋ ហក្ម ងចស់
របស់ហយើងអារទទួ ល្បាននូ វភ្ជព្រ ីក្រាយ។ សូ មព្ិនិត្យហមើល្ការតាំងព្ិព្័រណ៍ហៅសារមនទ ីរហៅទូ ទា ំងព្ិភព្ហោក្ និងល្សែ ង
រក្សួ នសត្ែ និងោអងរិញ្ចឹមស្ត្ីជាមួ យនឹងរ ូបភ្ជព្ព្ីកាហមរា៉ាថ្ត្ផ្ទទល្់។
• ទទួ លទានអាហារសុខភាព៖ អាហារ ូបត្ថ មភស្គប់ស្គ្នន់មានសារសំខាន់ និងត្ស្មូវឱ្យមានការហរៀបរំល្សនការេ៏ល្អហៅហព្ល្កាត្់
បនថ យការហធែ េ
ើ ំហណើរហៅហាងល្ក្់ហស្គឿងមហ ូប។ ហៅហព្ល្អន ក្ហៅ សូ មទិញទុក្នូ វហស្គឿងមហ ូបជាស្បភព្ស្បូហត្អុីន េូ រជាសារ់ (ឬ
ស្បូហត្អុន
ី ព្ីរក្
ុ ខ ជាត្ិ) និងបល្នែ េូ រជាខាត្់ណា ស្សៃ និងសល្ណដក្។ ការហស្បើស្បាស់បល្នែ ស្សស់ហេើមែីរមអ ិនសារ់ល្េល្កាែហសសក្ក្
េូ រជាសុប និងមហ ូបឆា គឺជា វ ិធីេល្
៏ អ ក្នុងការរក្ារបបអាហារស្បក្បហោយសុខភ្ជព្។
• ខធែ ើលំហាត់្បាណ៖ សក្មម ភ្ជព្រាងកាយគឺជា វ ិធីេល្
៏ អ ក្នុងការរក្ាកាយសមែទារ ឹងមាំ ជំរញ
ុ ស្បព្័នធការពាររាងកាយល្បប ធមម
ជាត្ិ និងបហញ្ច ញសារធាត្ុហអនេូ ភន
ី ហេើមែីហធែ ឱ្
ើ យអន ក្មានអារមម ណ៍ស្សស់ថ្លែ។ ព្ល្រេឋ ហខានធី Alameda អារហាត្់ស្បាណហៅ
ខាងហស្ៅ ស្បសិនហបើយក្រិត្តទុក្ោក្់រំហពាះវ ិធានការរក្ាគមាែត្យ៉ាងត្ិរ 6 ហ្ែ ត្
៊ី ការហធែ ើល្ហា
ំ ត្់ស្បាណហនះអារមានេូ រជា
ការហេើរ ឬរត្់ជាហរៀងរាល្់ស្ថ្ា។ មាន វ ីហេអូ និងថ្លនក្់ល្ហា
ំ ត្់ស្បាណហោយឥត្គិត្ស្ថ្ែ ហៅតាមអនឡាញ។
• ផ្ដាច់ខចលបណ្ដ
ា ញព័តមា
៌ ន្បសិនខបើអាច៖ ស្ត្ូវស្បាក្េថ្ល អន ក្មានព្័ត្មា
៌ នព្ិត្ និងការល្ណនាំទាន់ហព្ល្ហវោហេើមែីរក្ា
សុវត្ថ ភ្ជ
ិ ព្សស្មាប់ខល ួនអន ក្ និងមនុសសជាទីស្សឡាញ់ហៅក្នុងហព្ល្មានវ ិបត្ត ជ
ិ ំងឺក្ូរ៉ា ូណា។ ប៉ាុល្នត ក្ុំហភែ រហរៀបរំក្ល្នែ ង ហេើមែី
មានហព្ល្ហវោសា ប់សាាត្់ សស្មាក្កាយ ការអនុវត្ត ក្មម វ ិធីសាប់អារមម ណ៍ ឬសក្មម ភ្ជព្ហសសងៗហទៀត្ល្េល្អន ក្អារហធែ បា
ើ ន។
ការសាដប់ព្័ត្៌មានមិនរំរាញ់អារនាំឱ្យ Òមានបនទុក្ព្័ត្មា
៌ នហល្ើសក្ស្មិត្Ó និងហក្ើត្ជំងឺហក្ើត្ទុក្ខហៅក្នុងខល ួន។
• បខងាត
ើ ទមាាប់៖ ក្នុងរយៈហព្ល្ស្នភ្ជព្មិនរាស់ោស់ ការស្បកាន់ខាាប់នូវទមាែប់ល្អគឺជា វ ិធីេស
៏ ំខាន់ក្នុងការរក្ាសាមរត្ីស្បស្ក្ត្ី។

រក្សាការជ្រាបព័ត៌មាន
ប្ូសិនអ្ន កចង់ ឹងបន្នែ ម្អ្ំពីជំងឺ COVID-19 និងសានក់ខៅផ្ទះខៅខោនធី Alameda
សម្ទរស័ពទខៅខលខ 2-1-1 ខ ើម្បីខសនើសុំជំនួយ ឬខបើកខម្ើលខគហទំព័រ acphd.org
សម្ពិនិតយ និង subscribe ខវបសាយត៍ និងទំព័រ
បណ្ដ
ា ញសងគ ម្ន្ផ្នកសុខភាពសាធារណៈ៖
ខវបសាយត៍៖ http://www.acphd.org
Twitter: @Dare2BWell

